
 

                             ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Α΄κείμενο: Ενότητα 7η « Η λύση του γόρδιου δεσμού» ( 8 μονάδες 

 

     Ερωτήσεις: 1.α. Ποιος μύθος είχε επικρατήσει σχετικά με την 

άμαξα και τον δεσμό; 

                       β. Στίς παρακάτω προτάσεις σημειώστε  Σωστό ή  Λάθος 

 Ο δεσμός ήταν από φλοιό κρανιάς. 

 Ο Αλέξανδρος βρήκε αμέσως τρόπο να λύσει τον δεσμό. 

 Την επόμενη μέρα ο Αλέξανδρος πρόσφερε θυσίες στους θεούς. 

 Η  άμαξα  με τον δεσμό βρισκόταν στο Γόρδιον. 

 Τελικά ο Αλέξανδρος εγκατέλειψε την προσπάθεια να λύσει το 

δεσμό. 

2  .α ποιες δυσκολίες παρουσίαζε το εγχείρημα του Αλέξανδρου και 

πώς τις ξεπέρασε ο νεαρός βασιλιάς; 

    β . Γιατί ο Αλέξανδρος έπρεπε να βρει μια λύση στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα; Η λύση που επέλεξε ποια χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του αναδεικνύει; 

Λεξιλογικά ( 5 μονάδες) 
1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με εκείνες της Β στήλης 

και να σχηματίσετε ονοματικά σύνολα. 

        Α                                                 Β 

1.δημοκρατικό                        α.γάμος 

2.πολεοδομικός                       β.του πολίτη 

3.συνήγορος                            γ. πολιτική 

4.υπουργείο                            δ. πόλη 

5.αντιλαϊκή                             ε. πολιορκίας 

6.αιώνια                                  στ.σχεδιασμός 

7.πολιτικός                              ζ. Πολίτευμα 

8.κατάσταση                             η.πολιτισμού 

 

(1,  ), (2,  ) , ( 3,  ) , ( 4,  ) , (5,  ), (6,  ), ( 7,  ),  (8,  ) 

 



 

2. Να κατατάξετε ανάλογα με τη σημασία τους τα παρακάτω ουσιαστικά 

(ἐργάτης , λύσις,βουλευτήριον,πομπός,γεῦσις,ἄροτρο, 

δικαστήριον, πάθος, σκαπάνη, λάθος, παλαίστρα, ἀοιδός,θέατρον, λῆψις 

σφάλμα,ποτήριον) 

 

 

Πρόσωπο που 

Ενεργεί 

Ενέργεια ή 

κατάσταση 

Αποτέλεσμα 

ενέργειας 

Μέσο ή 

όργανο 

τόπος 

     

 

Γραμματική   (5μονάδες) 
 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού 

που σας δίνεται στην παρένθεση. 

 Ἔπαυσα τούς ..................... (θρῆνος) 

 Οἱ φίλοι τόν ..................(οἶνος) πίνουσι. 

 Ὁ Σωκράτης τοῦ...................(σῶμα) ούκ ήμέλει 

 Τάς……………..(ἡδονή)  θήρευε τάς μετά……………….(δόξα, γενική ενικ.) 

 Ἐπεκήρυξαν καί ζημίας αὐτῷ καί τῷ............... ( θεράπων) 
 
 
2.  Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα που ακολουθεί: 
 

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος υπερσυντέλικος 
φυλάττει      
 ἐπίστευες     
  θαυμάσουσι    
    πεπράγμεθα  
   έκελεύσατο   

 
 
 
 



 

Συντακτικό (2 μονάδες) 
 
1α. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τους 
βασικούς όρους (ρήμα,υποκείμενο, αντικείμενο  κατηγορούμενο). 
 

 Ἡ πόλις ἡμῶν ἔνδοξος ἐγένετο 
 Σωκράτης διδάσκει τήν ἀρετήν 
 Οἱ φελλόποδες εὔχονται ἡμῖν εὔπλοιαν 
 Ἐπίδαμνός ἐστιν πόλις 

 
1η  πρόταση 2η πρόταση 3η πρόταση 4η πρόταση 
    

 
 
β. Στις παρακάτω προτάσεις να βρέιτε τα υποκείμενα του απαρεμφάτου, 
να  χαρακτηρίσετε τα απαρέμφατα και να δηλώσετε αν πρόκειται για 
ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία. 

 Θεμιστοκλής οὐκ ἠδύνατο καθεύδειν 
 Ἀριστοτέλης ἔλεγε τήν παιδείαν εἶναι κόσμον. 

 
 
Στις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις μετοχές 
και να βρείτε τα υποκείμενά τους. 
 

 Δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται 
 Κῦρος ἔχων,οὕς εἴρηκα,ὡρμάτο ἀπό Σάρδεων 

 


